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1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla 
Państwa przyjemnością. Ten produkt został zaprojektowany tak, aby sprawić, że 
przygotowywanie dla Państwa dzieci zdrowych dań z użyciem prostych składników 
stanie się zadaniem łatwym i szybkim. Urządzenie pozwala na gotowanie, 
podgrzewanie i rozmrażanie jedzenia za pomocą pary i z zachowaniem witamin oraz 
cennych składników żywności. Ponadto służy ono do miksowania żywności tak, aby 
uzyskać idealną dla dziecka konsystencję.

Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania 
z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania oraz instrukcją 
czyszczenia i przechowywania.
Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie 
użytkowania produktu.

2. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem 
użytkowania. Podczas obsługi należy ściśle przestrzegać poleceń 
zawartych w niniejszej informacji. Proszę zachować opakowanie oraz 
instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne informacje.

Ryzyko zranienia w wyniku kontaktu z obracającymi się ostrzami! 
W czasie, gdy urządzenie pracuje należy trzymać palce z dala pojemnika. 
Nie wolno wyjmować koszyka podczas pracy urządzenia. Jest to 
możliwe wyłącznie po jego wcześniejszym wyłączeniu i odłączeniu 
od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki. Po wyłączeniu urządzenia, 
napęd pracuje jeszcze przez krótki czas (ostrza się obracają).

 • Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Należy przechowywać 
urządzenie i jego przewód z dala od zasięgu dzieci.

 • Urządzenie mogą obsługiwać osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, 
czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości 
sprzętu jedynie, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na 
temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia 
związane z użytkowaniem urządzenia.

 • Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
 • Urządzenie należy użytkować na płaskiej i stabilnej powierzchni.
 • Urządzenie może być używane wyłącznie wraz z dołączonymi do 

zestawu akcesoriami.
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 • Urządzenie czyścić zgodnie z opisem znajdującym się w niniejszej instrukcji.
 • Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić, czy poszczególne części 

urządzenia zostały prawidłowo zamontowane.
 • Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że urządzenie jest poprawnie 

zamknięte. 
 • Nie wolno uruchamiać trybu gotowania, jeżeli w zbiorniku nie ma wody.
 • Podczas pracy urządzenia nie wolno przesuwać go ani otwierać pokrywy.
 • Podczas obchodzenia się z gorącymi elementami należy zachować 

najwyższą ostrożność i uważać na parę wydostającą się z naczynia 
podczas gotowania.

 • Nie wykorzystuj urządzenia do celów innych, niż te opisane w niniejszej 
instrukcji w sekcjach: gotowanie, miksowanie, podgrzewanie i rozmrażanie.

 • Nie należy wlewać wody powyżej zaznaczonego na nauczaniu 
maksymalnego poziomu. Nie wolno także wlewać wody do naczynia przed 
miksowaniem z powodu ryzyka rozpryśnięcia gorącej zawartości.

 • Ostrze musi być zawsze zamocowane w naczyniu – dotyczy to zarówno 
gotowania, jak i miksowania. Nie wolno stawiać naczynia na podstawie bez 
zamocowanego ostrza.

 • Urządzenie jest zalecane w szczególności do przygotowywania dań dla 
małych dzieci.

 • Przed podaniem dziecku jedzenia upewnij się, że ma ono bezpieczną dla 
niego temperaturę.

 • Urządzenie przeznaczone jest do obróbki niewielkich ilości żywności 
przeznaczonej do natychmiastowego spożycia. Urządzenie nie jest 
przeznaczone do jednorazowego przygotowywania dużych porcji żywności.

 • Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, jeśli zostało ono 
pozostawione bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem 
lub czyszczeniem.

 • Zawsze zachowuj szczególną ostrożność podczas konserwacji urządzenia.
 • Ostrzeżenie! Ryzyko urazu w przypadku niewłaściwego użycia. Zachowaj 

szczególną ostrożność przy demontażu i myciu akcesoriów, zwłaszcza 
naczynia do gotowania.
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 • Aby uniknąć oparzeń, nie należy mieszać płynów o wysokiej temperaturze, 

ponieważ powstające w urządzeniu para oraz ciśnienie mogą spowodować 

wylewanie się płynu.

 • Aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem elektrycznym, nie należy 

wkładać urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki do wody lub 

innej cieczy.

 • Nie należy używać urządzenia na otwartym powietrzu.

 • Urządzenie wyposażone jest w krótki przewód zasilający, aby ograniczyć 

ryzyko zaplątania lub potknięcia się o dłuższy przewód.

 • Przewód zasilający urządzenie nie powinien wisieć nad krawędzią stołu 

lub blatu.

 • Podczas przygotowania żywności należy trzymać ręce i narzędzia z dala od 

ruchomych akcesoriów, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała 

lub uszkodzenia urządzenia.

 • Łącze urządzenia nie może wchodzić w kontakt z wodą ani żadną 

inną cieczą.

 • Pokrywa zbiornika na wodę nagrzewa się podczas procesu gotowania 

na parze, dlatego może pozostawać ciepła również chwilę po 

zakończeniu gotowania.

 • Należy zachować ostrożność podczas umieszczania gorących płynów 

w naczyniu do gotowania z uwagi na możliwość oparzenia się parą.

 • Odłączając urządzenie z gniazdka elektrycznego należy trzymać za wtyczkę, 

a nie za przewód sieciowy.

 • Po przeprowadzeniu jednego pełnego cyklu gotowania należy pozostawić 

urządzenie do ostygnięcia, po czym można uruchomić kolejny 

cykl gotowania.

 • Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem 

poczty elektronicznej: info@joinco.com.pl
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: BB9002
Nr partii: 218/19
Napięcie: 220–240 V~, 50/60 Hz
Wymiary: 222 x162 x 215 mm
Moc grzewcza: 350 W 

Moc blendowania: 150 W 
Waga netto: 1640 g 
Waga brutto: 2030 g
Długość przewodu: 120 cm

4. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się 
w opakowaniu, jak i czy działa ono poprawnie. 

1 x korpus 
urządzenia

1 x naczynie do 
gotowania

1 x koszyk do 
gotowania

1 x łopatka do 
nakładania

5. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

 • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania posiłków. 
 • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz 

pomieszczeń i nie może być używane w celach profesjonalnych (np. w punktach 
opieki nad dziećmi, w żłobkach czy przedszkolach). Każde inne zastosowanie 
uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne. 

 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające  
z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

 • Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w gospodarstwie domowym i tym 
podobnych miejscach, jak na przykład: 

 * w kuchniach dla pracowników w sklepach, biurach lub innych miejscach 
działalności usługowej, 

 * w nieruchomościach pozamiejskich,
 * przez klientów w hotelach, motelach i tym podobnych lokalach mieszkalnych, 
 * w pensjonatach typu Bed and Breakfast.
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6. OPIS PRODUKTU

p
b

a Pokrywa zbiornika na wodę (1 szt.) i Naczynie do gotowania (1 szt.)

b Zbiornik wody ze wskaźnikiem 
poziomu (1 szt.) j Przycisk zwolnienia naczynia 

(1 szt.)
c Lampka LED (1 szt.) k Ostrze miksujące (1 szt.)

d

Pokrętło sterujące (1 szt.) 
 gotowanie (przekręcić w lewo)
 miksowanie (przekręcić 

w prawo)

l Uszczelka ostrza (1 szt.)

e Koszyk do gotowania (1 szt.) m Trzpień do odłączania ostrza od 
spodu naczynia (1 szt.)

f Ramię blokujące (1 szt.) n Pokrywa naczynia z otworem na 
parę (zdejmowana) (1 szt.)

g Ramię blokujące (1 szt.) o Łopatka (1 szt.)
h Wałek napędu (1 szt.) p Wskaźnik poziomu wody (1 szt.)

7. INSTALACJA

Przed pierwszym użyciem:

Przed instalacją urządzenia należy upewnić się, że wszystkie elementy opakowania 
zostały usunięte. 

OSTRZEŻENIE! Należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone  
w trakcie transportu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń nie należy korzystać 
z urządzenia tylko zwrócić je do sklepu, w którym zostało zakupione lub oddać do 
naprawy specjaliście.
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 • Urządzenie należy umieścić na poziomej, stabilnej i odpornej powierzchni, która 
wytrzyma wagę samego urządzenia oraz produktów do niego wkładanych. Nie 
wolno usuwać stopek urządzenia.

 • Gniazdko, do którego urządzenie zostanie podłączone musi być łatwo dostępne 
w razie potrzeby nagłego wyciągnięcia wtyczki.

 • Urządzenie należy umieścić w przewiewnym miejscu, z dala od palnych materiałów, 
wilgotnych miejsc i źródeł ciepła, takich jak piekarniki i grzejniki.

 • Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy. 
 • Należy upewnić się, że kabel zasilający jest nienaruszony, nie znajduje się pod 

urządzeniem i nie ma kontaktu z gorącymi bądź ostrymi powierzchniami.
 • Nie umieszczaj urządzenia na gorącym palniku gazowym, kuchence elektrycznej, 

w rozgrzanym piecu ani w pobliżu tych, ani innych rozgrzanych powierzchni.
 • Zachowaj szczególną ostrożność przy przenoszeniu urządzenia wypełnionego 

gorącą cieczą.

8. OBSŁUGA URZĄDZENIA

 • Podłącz przewód zasilający od spodu urządzenia.
 • Z przyczyn higienicznych przed pierwszym użyciem należy przeprowadzić 3 cykle 

„gotowania” samej wody.
 • Należy postępować zgodnie z procedurą gotowania. Następnie umyj naczynie 

i akcesoria w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
 • Z urządzeniem dostarczany jest 1 zbiornik wody, 1 naczynie do gotowania, 1 koszyk 

do gotowania, 1 ostrze miksujące i 1 pokrywa naczynia.
 • Aby otworzyć naczynie i zbiornik, należy nacisnąć przycisk blokady u góry pokrywy 

(zob. poniżej). Ramię blokujące jest dociskane sprężyną. W celu otwarcia należy 
wcisnąć przycisk na nim, co pozwoli je unieść.

 • Pokrywa zatrzaskuje się na naczyniu po uprzednim umieszczeniu naczynia na 
podstawie i przekręceniu go w lewo (zob. poniżej).
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„KLIK” „KLIK”

 • Zamknij naczynie naciskając przednią część ramienia blokującego. Nie dociskaj 
pokrywy dłonią, gdyż grozi to poparzeniem pod koniec cyklu gotowania. W razie 
niecałkowitego zamocowania naczynia lub pokrywy urządzenie zabezpieczające 
uniemożliwi włączenie podgrzewania.

„KLIK” „KLIK”

 • Aby otworzyć naczynie, należy przekręcić jego pokrywę minimalnie (o ok. 1 cm) 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, po czym usłyszymy kliknięcie, 
a pokrywę da się zdjąć. Aby zamknąć naczynie, postępować tak samo, zmieniając 
tylko kierunek przekręcania pokrywy (aby zamknąć naczynie, ramiona koszyka 
muszą być oddalone od uchwytu).

 
Koszyk można wyjąć za pomocą łopatki poprzez przełożenie jej przez uszka koszyka 
(jak przedstawiono poniżej).

UWAGA! Przy dotykaniu ostrza (uwaga ostre), naczynia i akcesoriów po zakończeniu 
gotowania należy zachować wysoką ostrożność, gdyż wilgoć pozostała na tych 
przedmiotach ma bardzo wysoką temperaturę.

Nie zanurzać elektrycznej podstawy w wodzie. Urządzenie należy podłączyć do 
uziemionego gniazdka z napięciem 230 V.
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Na lewej stronie naczynia znajdują się zaznaczenia od 50 do 250 ml oraz od 6 do 30 
minut. Służy do pomocy przy odmierzaniu ilości wody, jaką należy wlać do zbiornika 
grzewczego oraz przy określaniu czasu gotowania (zob. także instrukcje gotowania).

 1.  Otwórz ramię blokujące i zdejmij naczynie, pokrywę naczynia 
  i koszyk do gotowania.
 2.  Pokrój składniki żywności w kostkę o wielkości około 1–1,5 cm 
  i włóż do koszyka.
 3.  Odmierz wodę za pomocą naczynia do gotowania posługując 
  się zaznaczeniami. Używaj wyłącznie letniej wody bez żadnych dodatków 
  (takich jak sól, cukier itp.).
 4.  Otwórz pokrywę zbiornika grzewczego wody. Wlej wodę do zbiornika, 
  opierając dziubek naczynia o górną krawędź zbiornika (jak pokazano poniżej). 
  Zamknij pokrywę zbiornika. Przy wlewaniu wody do zbiornika uważaj, aby nie 
  przekroczyć poziomu „MAX” na wskaźniku poziomy wody.

 5.  Włóż koszyk do naczynia. Dla bardziej równomiernego ugotowania 
  należy unikać przepełniania koszyka.
 6–8.  Zamknij pokrywę naczynia, zamocuj naczynie na urządzeniu i dociśnij ramię 
  blokujące do pokrywy naczynia.
 9–10.  Podłącz urządzenie do gniazdka i przekręć pokrętło sterujące w lewo. 
  Po rozpoczęciu cyklu gotowania zaświeci się dioda LED.
 11–12.  Po zakończeniu gotowania słychać będzie dźwięk nagłego przełączenia 
  termostatu, a dioda LED zgaśnie. Przekręć pokrętło sterujące do środkowej 
  pozycji, co spowoduje zakończenie cyklu gotowania.

MIKSOWANIE
 13–14.  Podnieś ramię blokujące. Odblokuj pokrywę i za pomocą łopatki wyjmij 
  koszyk. W zależności od receptury i pożądanej konsystencji dania można 
  wodę po gotowaniu zostawić w naczyniu lub wylać ją.
 15–16.  Przełóż żywność z koszyka do naczynia i zamocuj naczynie na podstawie.
 17–18.  Zamknij pokrywę naczynia i dociśnij ramię blokujące.
 19.  Podłącz urządzenie do gniazdka i przekręcaj pokrętło włącznika w prawo 
  krótkimi impulsami trwającymi maksymalnie 5–30 sekund, aż do uzyskania 
  pożądanej konsystencji dania.
 20–23.  Otwórz ramię blokujące i zdejmij naczynie z pokrywą.
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Wskazówka: W celu przygotowania napoju typu smoothie pokrój owoce w kostkę, 
usuń nasiona, a następnie włóż pokrojone owoce do naczynia i postępuj zgodnie 
z instrukcjami miksowania. Przy przelewaniu napoju z naczynia przytrzymaj pokrywę 
miksującą, aby zatrzymać ewentualne nasiona.

PODGRZEWANIE I ROZMRAŻANIE
 • Umieść podgrzewaną lub rozmrażaną żywność w odpowiednim pojemniku, 

a następnie włóż bez pokrywki do koszyka do gotowania.
 • Zależnie od ilości podgrzewanej żywności odmierz wodę i postępuj zgodnie 

z instrukcjami dla cyklu gotowania.
 • Po usłyszeniu sygnału zakończenia cyklu wyjmij pojemnik, chwytając go 

przez suchą ściereczkę. Uwaga: resztki wody pozostałe po gotowaniu mają 
wysoką temperaturę. Wymieszaj produkt za pomocą łopatki, aż do uzyskania 
jednorodnej temperatury.

Wskazówka: Najlepszym wyborem jest korzystanie zawsze ze świeżych owoców 
i warzyw ze względu na wysoką zawartość witamin. Jednakże można także ugotować 
danie w oparciu o mrożone owoce i warzywa po ich rozmrożeniu w naczyniu lub 
w lodówce (należy unikać rozmrażania żywności w temperaturze pokojowej).

9. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA, KONSERWACJI, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

USUWANIE KAMIENIA
 • Co około dwa tygodnie, w zależności od twardości wody, konieczne jest 

przeprowadzenie odkamieniania zbiornika na wodę.
 • Do odkamieniania używaj wyłącznie destylowanego (spirytusowego) octu lub 

preparatu służącego do odkamieniania. Odłącz urządzenie od gniazdka i odczekaj 
aż ostygnie, po czym wlej do zbiornika grzewczego pół szklanki wody i pół szklanki 
destylowanego octu lub pół szklanki wody i pół szklanki preparatu do odkamieniania. 
Zostaw roztwór w zbiorniku na noc, następnego dnia wylej go. W razie potrzeby 
powtarzaj czynność, aż cały osad mineralny zostanie usunięty. Podłącz urządzenie 
do gniazdka i w celu dokładnego wypłukania wykonaj dwa cykle gotowania z samą 
wodą (na pełnej ilości wody). Przed wykonaniem drugiego cyklu gotowania przekręć 
przełącznik w lewo i przytrzymaj w tym położeniu w celu zresetowania licznika czasu. 
Następnie umyj naczynie i akcesoria w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

 • W zbiorniku grzewczym nie wolno używać chemicznych preparatów do 
odkamieniania lub substancji do odkamieniania ekspresów do kawy.

CZYSZCZENIE
 • Korpus urządzenia należy wycierać wilgotną ścierką, a następnie pozostawić 

do wyschnięcia.
 • Pozostałe elementy należy myć ręcznie, a następnie wysuszyć. Ewentualnie 

można je myć na górnej półce w zmywarce. Zalecany jest krótki program 
o niskiej temperaturze.
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 • Ostrza są ostre. Należy zachować ostrożność. Podczas wkładania lub wyjmowania 
ostrza należy unikać chwytania go za krawędź tnącą.

 • W celu wyjęcia ostrza miksującego konieczne jest zdjęcie naczynia z podstawy.
 • Po zakończeniu pracy i przed czyszczeniem lub przechowywaniem urządzenia 

należy upewnić się, że zostało ono odłączone od gniazdka oraz całkowicie wystygło.
 • Naczynie z pokrywą, koszyk, łopatkę i ostrze miksujące można myć w zmywarkach 

do naczyń. Jednakże wielokrotne mycie w zmywarce przyspiesza proces zużywania 
się tych elementów.

KONSERWACJA
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania.
 • Wszelkie akcesoria mające kontakt z żywnością należy umyć wodą z płynem do 

mycia, aby zapobiec rozmnażaniu się na nich bakterii.
 • Po umyciu ostrza miksującego należy sprawdzić, czy uszczelka jest 

włożona prawidłowo.
 • Akcesoria urządzenia nie nadają się do sterylizacji.
 • Nie korzystaj z urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub po 

wystąpieniu awarii, a także jeśli zostało uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. 
W celu przeprowadzenia kontroli, naprawy lub regulacji, należy przekazać 
urządzenie do serwisu.

 • Niektóre produkty żywnościowe mogą odbarwić tworzywo, z którego wykonane 
jest urządzenie. Jest to całkowicie normalne i nie uszkodzi tworzywa ani nie będzie 
miało wpływu na smak posiłku. Aby usunąć odbarwienie, należy pocierać szmatką 
zanurzoną w oleju roślinnym.

 • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia musi zostać 
wymieniony przez producenta lub jego autoryzowany serwis lub osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje.

 • Nie wolno próbować ingerować w mechanizm blokujący pokrywy.
 • Należy regularnie sprawdzać, czy otwór wylotowy pary nie jest zablokowany.
 • Zalecane jest odłączenie urządzenia od sieci elektrycznej, gdy nie jest ono używane, 

a także w razie zmiany osprzętu lub przed przystąpieniem do jego czyszczenia.
 • Stosowanie akcesoriów i części zamiennych, które nie są zalecane ani sprzedawane 

przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub 
inne obrażenia. 

 • Należy wyłączyć urządzenie przed przystąpieniem do wymiany jego części.
 • Należy korzystać z urządzenia i montować akcesoria wyłącznie w sposób zgodny 

z instrukcją.

PRZECHOWYWANIE
Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przy 
przechowywaniu należy zawsze zakładać pokrywę i zamykać ramię blokujące, aby 
ograniczyć dostęp do ostrza miksującego.
Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, zalecamy umieścić 
urządzenie w oryginalnym opakowaniu i przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu.
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TRANSPORT
 • Zaleca się transportowanie produktu w jego oryginalnym opakowaniu. 
 • Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu. 
 • Nie należy przenosić urządzenia za uchwyt naczynia.
 • Nie należy dotykać gorących powierzchni. Używaj uchwytów.

Odblokowywanie ostrza miksującego

Wyjmowanie uszczelki ostrza

Montaż ostrza

   

Zakładanie/Zdejmowanie pokrywy naczynia

Nie należy mocować/zdejmować pokrywy przy zamkniętym ramieniu blokującym.
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Ważne
Urządzenie nie nadaje się do kruszenia, mielenia kawy ani do mielenia cukru typu 
kryształ na cukier puder.

Bezpieczeństwo
Nie wolno próbować wyciągać naczynia do gotowania przed całkowitym 
zatrzymaniem się ostrza.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE / 
WSKAZÓWKA

Urządzenie nie działa 
mimo podłączenia do 
gniazdka

Wtyczka została 
nieprawidłowo 
umieszczona w gniazdku.

Należy odłączyć wtyczkę 
na 10 sekund przed 
ponownym podłączeniem. 

Gniazdko jest uszkodzone.
Urządzenie należy 
podłączyć do 
sprawnego gniazdka.

Brak zasilania lub 
wyłączony bezpiecznik.

Należy sprawdzić zasilanie 
lub włączyć bezpiecznik. 

Nie została wybrana 
żadna funkcja urządzenia. Należy wybrać funkcję.

11. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – 
nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, 
ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym 
gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska 
naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do 
punktu składowania surowców wtórnych – zużytych urządzeń 
elektrycznych. Informacji o właściwym punkcie usuwania 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli 
Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia. 

12. GWARANCJA

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do 
sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu 
zakupu. Produkt powinien być kompletny.
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13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Niniejszy produkt odpowiada wymaganiom dyrektywy 
bezpieczeństwa zabawek (2009/48/WE), dyrektywy 
elektromagnetycznej EMC (2014/30/UE), dyrektywy  
ErP (2009/125/WE) oraz dyrektywy ROHS (2011/65/EU), dlatego 
został na niego naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla 
niego deklaracja zgodności. 

14. WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, 
z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.

Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu 
oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę 
i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi 
z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych.

Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – 
tektura falista.

Jeśli produkt nie spełnia już dłużej Twoich oczekiwań lub okres 
jego użytkowania się zakończył, wówczas należy umieścić 
produkt i jego akcesoria we właściwym punkcie recyklingu 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wyrzucając opakowanie 
i plastikowe elementy, rób to w miejscach do tego przeznaczonych, 
mając na uwadze dobro środowiska.

Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń.

15. WYPRODUKOWANO DLA

Joinco Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt 
Wyprodukowano w Chinach
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1. INTRODUCTION

Thank you for choosing this product. We hope you enjoy using it. This product has 
been designed to make preparing healthy meals from simple ingredients for your 
children a quick and easy task. The appliance allows you to cook, heat and defrost 
food using steam, maintaining the vitamins and precious ingredients of the dish. It will 
also mix the food in such a way that it has the perfect texture for your child.

Before you start using the product, please read the User Manual carefully, especially 
the instructions for safe use, and the sections on cleaning and storage.
Keep the User Manual for future reference.

2. SAFETY PRECAUTIONS

Thoroughly read and understand this User Manual before use. When 
using the appliance, follow the guidelines given in the User Manual. 
Keep the packaging and the User Manual for future reference, as they 
contain important information.

Risk of injury from touching the rotating blades! Keep your fingers 
away from the container while the appliance is running. Never take 
the basket out while the product is in operation. This can be done only 
after turning the appliance off and unplugging it from the mains. After 
turning the appliance off, the drive continues (i.e. the blades continue 
to revolve) to wind down for a short period of time.

 • This product must not be operated by children. Keep the appliance 
and the cord out of reach of children.

 • The appliance may be operated by individuals with limited physical, 
sensory or mental capabilities, and those without experience with 
or knowledge about the appliance, only if they are supervised or 
instructed in handling it safely and know the hazards involved in 
using it.

 • Children must not play with the appliance.
 • The appliance is to be used on flat, stable surfaces.
 • The product can only be used with the supplied attachments.
 • The appliance should be cleaned in accordance with the description 

found in the manual.
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 • Before each use, it is necessary to check whether the removable 
parts of the appliance have been mounted correctly.

 • Before turning the appliance on, make sure that it has been 
closed properly.

 • The cooking mode must not be turned on if there is no water in 
the container.

 • The appliance must not be moved or the cover opened 
during operation.

 • While handling hot elements, extreme caution must be observed. 
Watch out for steam leaving the dish during cooking.

 • Do not use the appliance for any purposes other than those described 
in the present manual in the sections: cooking, mixing, heating, 
and defrosting.

 • The dish must not be filed with water above the level marked on 
the dish. Water should also not be poured into the appliance before 
mixing, due to the risk of spilling the hot contents.

 • The blade must always be mounted in the dish – this applies both 
for cooking and mixing. The device must not be placed on the base 
without the blade mounted.

 • The appliance is recommended especially for preparing dishes for 
little children.

 • Before serving the food to the child, make sure that its temperature is 
safe for consumption.

 • The appliance is intended for processing small quantities of food for 
immediate consumption. The appliance is not intended for preparing 
large quantities of food at a time.

 • Always unplug the appliance from its power source if it is left 
unattended, and before its disassembly, assembly or cleaning.

 • Be extra careful during appliance maintenance.
 • Warning! Risk of injury in the case of improper use. Observe particular 
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caution while dismounting and washing the accessories, especially 
the cooking dish.

 • To avoid burns, do not mix hot liquids, as the vapour and pressure 
generated in the appliance may result in spilled liquid.

 • Risk of electrocution: Do not immerse the appliance, its power cord 
or the plug in water or other liquids.

 • Do not use the appliance outdoors.
 • The appliance has a short power cord to minimise the risk tangling or 

tripping over a longer cord.
 • Power cords should not hang over the edge of the table or counter.
 • When preparing food, keep your hands and tools at a distance from 

the moving accessories to minimise the risk of serious bodily injury, 
or damaging the appliance.

 • The appliance’s power cable may not enter into contact with water or 
any other liquids.

 • The water dish’s cover heats up during the steam cooking process, 
therefore it may remain hot for a while after the cooking is done.

 • Caution should be exercised while moving hot liquids in the cooking 
dish due to the risk of sustaining steam burns.

 • When disconnecting the appliance from the socket, hold the plug and 
not the power cord.

 • After completing one full cooking cycle, the appliance must be left to 
cool down. Afterwards, another cooking cycle can be started.

 • You can request the electronic version of this User Manual at: info@
joinco.com.pl.
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3. SPECIFICATIONS

Model: BB9002
Lot No.: 218/19
Voltage: 220-240 V~, 50/60 Hz
Dimensions: 222 x 162 x 215 mm
Heating power: 350 W

Blending power: 150 W
Net weight: 1640 g
Gross weight: 2030 g
Cord length: 120 cm

4. PACKAGING CONTENTS

Unpack the product and make sure that the packaging contains all of the parts, and 
that the appliance works properly. 

1 x 
appliance body

1 x 
cooking dish

1 x 
cooking basket

1 x 
spatula

5. INTENDED USE

 • The appliance is intended for food processing only.
 • This product is intended for indoor home use only, and should not be used for 

professional or commercial purposes (e.g. in childcare centres, nurseries or 
kindergartens). Any other use is not intended and may be hazardous.

 • The manufacturer will not be liable for any injury caused by non-intended use.
 • The appliance is intended for use in households and similar places, including: 

 * in kitchens for employees in stores, offices and other service-
oriented establishments,

 * in country houses,
 * by customers in hotels, motels and similar lodging places,
 * in bed-and-breakfasts.
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6. PRODUCT OVERVIEW

p
b

a Water dish lid (1 pc.) i Boiling dish (1 pc.)

b Water dish w/water level indicator 
(1 pc.) j Dish release button (1 pc.)

c LED lamp (1 pc.) k Blending blade (1 pc.)

d
Control knob (1 pc.)

 cooking (turn left)
 blending (turn right)

l Blade gasket (1 pc.)

e Boiling basket m
Mandrel for disconnecting the 
blade from the bottom of the dish 
(1 pc.)

f Locking arm (1 pc.) n Dish lid with steam hole 
(removable) (1 pc.)

g Locking arm (1 pc.) o Spatula (1 pc.)
h Drive shaft (1 pc.) p Water level gauge (1 pc.)

7. INSTALLATION

Before first use:

Before installing the appliance, make sure that all parts of the packaging have 
been removed.

WARNING! Check the appliance for any damage that may have occurred during 
shipping. If any damage is found, do not use the appliance. Return it to the seller or 
take it to a professional service provider for repairs.
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 • Place the appliance on a level, firm, stable surface which can sustain the weight of 
the appliance itself and that of the food being processed. Never remove the support 
feet from the product.

 • The appliance must be connected to an easily accessible mains outlet in case it 
needs to be unplugged urgently.

 • The appliance should be in a well-ventilated place, and away from any flammable 
materials, high humidity or water, and sources of heat, such as ovens and radiators.

 • The appliance is not intended for integration with kitchen furniture.
 • Make sure that the power cord is intact, not under the product, and not touching 

any hot or sharp surfaces.
 • Do not place the appliance on a hot gas burner, a gas stove, inside a hot oven, near 

one, or near any other hot surfaces.
 • Exercise particular caution while moving the appliance while filled with a hot liquid.

8. OPERATION OF THE DEVICE

 • Connect the power cord at the bottom of the appliance.
 • For the sake of hygiene, perform 3 cycles of “cooking” water alone before using the 

appliance for the first time.
 • The cooking procedure must be followed. Afterwards, wash the dish and the 

accessories in water with added dishwashing liquid.
 • The appliance comes with 1 water dish, 1 cooking dish, 1 cooking basket, 1 blending 

blade, and 1 dish cover.
 • In order to open the dish and the water dish, press the locking button on top of the 

lid (see below). The locking arm is tightened using a spring. In order to open it, the 
button found on it must be pressed, allowing it to be lifted.

 • The cover locks in place on the dish after placing the dish on the base and turning 
it to the left (see below).
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„KLIK” „KLIK”

 • Shut the dish by pressing the front part of the locking arm. Do not press the lid with 
your hand – by doing this, you risk burning yourself at the end of the cooking cycle. 
If the dish or the lid is not completely mounted, the safety device will make turning 
the heat on impossible.

„KLIK” „KLIK”

 • In order to open the dish, you must turn the lid slightly (by approx. 1 cm) counter-
clockwise; you will hear a click, and you will be able to take the cover off. In order to 
close the dish, do the same, only turning the lid the other direction (in order to close 
the dish, the basket’s arms must be away from the handle).

 
The basket may be taken out using the spatula by inserting it through the basket’s 
handles (as shown below).

CAUTION! When touching the blade (caution: sharp!), the dish and the accessories 
after the cooking is done, great caution must be observed, as the moisture left on 
these items is very hot.

Never immerse the appliance’s electrical base in water. The appliance should be 
connected to a grounded 230 V socket.
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The left side of the dish has 50-250 ml and 6-30 minute markings. They are meant to 
help you measure the amount of water that you need to pour into the heating container, 
as well as to determine the cooking time

 1.  Unlock the locking arm and remove the dish, the lid, and the cooking basket.
 2.  Dice the ingredients into 1-1.5 cm pieces, then put them in the basket.
 3.  Measure the water using the cooking dish with the aid of the markings.  
  Use pure lukewarm water only (with no additions such as salt, sugar, etc.).
 4.  Open the lid of the water heating container. Pour the water inside, supporting 
   the dish’s mouth on the upper edge of the container (as shown below). Shut
   the lid. While pouring the water, watch out to not overfill the container,  
  surpassing the “MAX” level on the water level gauge.

 5.  Place the basket inside the dish. For more consistent cooking, you should  
  avoid overfilling the basket.
 6–8.  Shut the dish’s lid, mount the dish on the appliance, and press the locking arm  
  onto the dish’s lid.
 9–10.  Connect the appliance to the socket and turn the control knob to the right.  
  Once the cooking cycle begins, the LED diode will light up.
 11–12.  After the cooking is done, you will hear a sudden thermostat switching  
  sound, and the LED diode will go dim. Turn the control knob to the central 
  position; this will cause the cooking cycle to end.

BLENDING
 13–14.  Raise the locking arm. Unlock the cover and take the basket out using the 
  spatula. Depending on the recipe and on the desired texture, the water may  
  either be left in the dish or poured out after cooking..
 15–16.  Take the food out of the basket, place it in the dish, then mount the dish on  
  the base.
 17–18.  Lock the lid and press the locking arm.
 19.  Connect the appliance to the electrical socket and turn the power knob to the  
  right with brief impulses lasting up to 5-30 seconds, until the desired food  
  texture is achieved.
 20–23.  Unlock the locking arm and remove the dish along with the lid.
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Hint: In order to prepare a smoothie-type drink, dice fruits, remove any seeds, then 
place the cut-up fruits in the dish and follow the blending instructions. While pouring 
the drink from the dish, hold the blending lid in place in case you need to stop 
any seeds.

HEATING AND DEFROSTING
 • Place the food you intend to heat or defrost in an appropriate container, then place 

it in the cooking basket with no lid on.
 • Depending on the amount of food to be heated, measure the water and follow the 

cooking cycle instructions.
 • After hearing the cycle’s end signal, take the container out, gripping it with a dry tea 

towel. Caution: the water that remains after cooking is hot. Stir the product using 
the spatula, until it reaches a uniform temperature throughout.

Hint: Due to their high vitamin content, the best choice is to always use fresh fruits 
and vegetables. However, it is also possible to cook a dish using frozen fruits and 
vegetables after prior defrosting using the appliance or the fridge (food should not be 
defrosted at room temperature).

9. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE AND TRANSPORT

DECALCIFICATION
 • Around every two weeks, depending on the water’s hardness, it is necessary to 

remove the water container’s limescale.
 • For decalcification, use only distilled (spirit) vinegar, or a preparation meant for this 

process. Unplug the appliance and wait for it to cool down, then pour a glass of 
half water and half distilled vinegar, or half water and half decalcifying preparation, 
into the heating container. Leave the solution in the container for the night, then 
pour it out. Repeat as needed until the entire mineral deposit is removed. Plug the 
appliance in and perform 2 cooking cycles with water alone (at full capacity) in 
order to rinse it thoroughly. Before performing the second cooking cycle, turn the 
switch to the left, and hold it in that position in order to reset the timer. Afterwards, 
wash the dish and the accessories in water with added dishwashing liquid.

 • It is prohibited to use chemical decalcificants or those meant for coffee machines 
in the heating container.

CLEANING
 • The appliance’s body should be cleaned using a moist rag, then left to dry.
 • The other elements must be cleaned manually, then dried. Alternatively, wash in the 

upper dishwasher rack, preferably using a short programme at a low temperature.
 • The blades are sharp. Handle with care. While installing and removing the blade, 

avoid holding it by the cutting edge.
 • In order to remove the blending blade, it is necessary to remove the dish from 

the base.

29



 • After use, and before cleaning or storing the appliance, make sure it has been 
unplugged from the mains and has cooled down completely.

 • The dish with its cover, the basket, the spatula, and the blending blade may be 
washed in dishwashers. However, washing these pieces this way accelerates 
their wear.

MAINTENANCE
 • Unplug the appliance from the mains before cleaning.
 • Any and all accessories that come into contact with food frequently should be 

washed with water with the addition of dishwashing liquid in order to prevent 
bacteria reproduction.

 • After cleaning the blending blade, it is necessary to check whether the gasket has 
been placed properly.

 • The appliance’s accessories are not suitable for sterilisation.
 • Do not use the appliance if the power cord is damaged, after it starts malfunctioning, 

or if it has been damaged in any other way. In order to perform a check-up, repair or 
adjustment, the appliance must be submitted to a service centre.

 • Some food products can discolour the material from which the appliance is made. 
This is completely normal, does not damage the material, and does not affect 
the taste of the food. To remove the discolouring, rub it with a cloth dipped in 
vegetable oil.

 • If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an 
authorised technical service centre, or a qualified professional.

 • Do not attempt to interfere with the cover locking mechanism.
 • It is necessary to regularly check whether the steam outlet is blocked.
 • It is recommended to disconnect the appliance from the mains while not in use, 

while changing the accessories, and before cleaning.
 • The use of accessories or replacement parts that are not recommended or sold by 

the manufacturer may result in a fire, electrical shock or other injury.
 • Turn off the appliance before replacing its parts.
 • Always follow the instruction manual when using the appliance and installing 

the accessories.

STORAGE:
Keep the appliance away from children. During storage, it is always necessary to put 
the lid on and lock the locking arm in order to limit access to the blending blade.
If you do not want to use the appliance for a long time, it is recommended to store it in 
its original packaging in a closed room

TRANSPORT:
 • It is recommended to transport the food processor in its original packaging.
 • Protect the food processor against vibration and shocks during transport.
 • The appliance must not be carried by the dish handle.
 • The appliance must not touch hot surfaces. Use the handles.

30



Unlocking the blending blade

Taking out the blade’s gasket

Mounting the blade

   

Attaching/removing the lid

The lid must not be attached/removed when the locking arm is locked.

Important information
The appliance is not suitable for coffee crushing and grinding, or for grinding 
granulated sugar into confectioner’s sugar.
Safety
It is prohibited to try and remove the cooking dish before the blade stops completely.
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10. TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION/SUGGESTION

The product does not 
work but the power 
cord is plugged into 
a mains outlet.

The plug has not 
been inserted into the 
outlet correctly.

Disconnect the plug for 
10 seconds and plug it 
back in.

The socket is damaged. Connect the product to 
a good mains outlet.

No power supply or 
deactivated fuse.

Check the power supply or 
switch on the fuse.

No function has 
been selected. Select a function.

11. DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT

Waste electrical equipment is recyclable and may include 
substances hazardous to human health and/or the environment. Do 
not dispose of it with household waste. Support low-consumption 
management of natural resources and environmental protection 
by handing over your waste electrical equipment to a recycling 
centre which handles waste electrical and electronic equipment. 
Consult the seller of this product or your local authorities about 
the nearest authorised point for WEEE disposal.

12. WARRANTY

The product is covered by a commercial 2-year warranty. If a defect is found under the 

warranty, return the product to the original place of purchase, complete with the proof 

of purchase, for warranty processing. Return the product complete.
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13. EC DECLARATION OF CONFORMITY

This product conforms with the Toy Safety Directive 
(2009/48/CE), the Electromagnetic Compatibility Directive  
(LVD) (2014/30/CE), the ErP Directive (2009/125/WE) and the 
RoHS Directive (2011/65/EU). Consequently, the product is CE 
marked and features a Declaration of Conformity to European 
standards.  

14. SYMBOLS

The symbol means that the product packaging includes a user’s 
manual to read and understand before using the product.

The "Green Point" trademark on the packaging means that the 
importer made a financial contribution to the national waste 
packaging recovery and recycling compliance scheme in 
accordance with Polish and EU laws concerning packaging and 
packaging waste.

This product is suitable for contact with food.

Designation of the packaging material: corrugated cardboard.

If the product no longer meets your expectations, or if its service 
life has expired, take the product and its accessories to a proper 
WEEE (waste electrical and electronic equipment) collection 
point for recycling. Dispose of the packaging and plastic parts at 
designated waste collection points to help protect the environment.

This product is intended for indoor use.

15. MANUFACTURED FOR

Joinco Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa (Warsaw), Poland
www.joinco.pl
Made in China
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